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Yleistä
Vuonna 2016 hallitustoiminnassa aloitti valtavasti innokkaita fukseja: puolet hallituksesta oli
ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja moneen hallituksen ulkopuoliseenkin pestiin saatiin monta
ykkösvuotista. Tämä tarkoitti raikkaita ideoita ja uudenlaista energiaa toiminnassa, ja erityisesti
kulttuuri- ja tapahtumatoiminta saivat uusia muotoja vastaavien vaihtumisen myötä. Parasta uutta antia
hallitukselle oli palauteillan pitäminen toukokuussa ennen kesälomia: tapasimme varapuheenjohtajan
kotona hallituksen ja sen ulkopuolisten vastaavien voimin ja annoimme yhdessä palautetta ja kiitosta
toisillemme hyvin tehdystä työstä kevään aikana. Hallitus otti haltuunsa Instagramin ahkeran
päivittämisen kevätlukukaudella esitellen sekä itsensä että vastuualueensa. Keväällä järjestettiin myös
Kurki ja käki -opiskelijakonferenssi. Elokuussa lukuvuosi käynnistyi perinteiseen tapaan fuksiviikolla,
ja syksyn ohjelmistossa oli myös työelämäpäivä, Nääspeksi -käynti sekä kahdet sitsit.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhteensä seitsemän kertaa. Yhdistyksen kokouksia oli jopa neljä
kappaletta: tavanomaiset sääntömääräiset kokoukset 16.3. ja 13.12. sekä ylimääräiset kokoukset 13.1.
ja 7.12. Valitsimme toiminnan- ja tilintarkastajat tammikuun yhdistyksen kokouksessa Pinni A:n
ainejärjestötilassa unohdettuamme valita tarkastajat 2015 joulukuussa: toiminnantarkastajana on Ida
Riikonen ja hänen varahenkilönään Jenni Rajala, tilintarkastajaksi valitsimme Riikka Välimaan ja
hänen varahenkilökseen Joanna Jokelan.
Teerenpelissä pidetyssä sääntömääräisessä kevätkokouksessa 16.3.2016 esiteltiin ja vahvistettiin
vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2015 hallitukselle vastuuvapaus
edellisen tilikauden tapahtumista. Lisäksi päätettiin Suomi-ilmiön painosmäärästä ja budjetista.
Joulukuun ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa 7.12. Pinni A:n ainejärjestötilan kokoushuoneessa
kävimme läpi tulevia sääntömuutoksia. Muutokset hyväksyttiin kokouksen päätteeksi, ja niistä
äänestetään vielä uudelleen tammikuussa 2017. Muutoksen kohteena on erityisesti jäsenmaksua
koskeva kohta, sillä kokeilemme kahdenlaista jäsenyyttä - opiskelijat voivat joko maksaa jäsenmaksua
yksi toimintavuosi kerrallaan, tai maksaa koko opiskeluaikaa koskevasta jäsenyydestä hieman isomman
kertamaksun.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin ravintola Sitkossa 13.12. Kokouksessa vahvistettiin vuoden
2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus ja muut toimihenkilöt sekä kaksi
henkilöä Osma ry:n hallitukseen. Kokouksessa määrättiin myös liittymis-ja jäsenmaksu seuraavalle
vuodelle. Päätimme myös kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja aiomme tiedottaa siitä esimerkiksi
tiedekuntamme henkilökunnalle.

Hallituksen jäsenet 2016:
Puheenjohtaja: Satu Saari
Varapuheenjohtaja: Camilla Jääskeläinen
Sihteeri: Maiju Manninen
Rahastonhoitaja: Olga Suomalainen
Tapahtumavastaava: Tiina Heikkilä
Sosiaalipoliittinen vastaava: Sanna Stenberg
Koulutuspoliittinen vastaava: Henriikka Rantakokko
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Liikuntavastaava: Saila Pelkonen
Tuutorivastaava: Leena Aro
Kulttuurivastaava: Linda Mäkinen

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet:
Tasa-arvovastaava: Henriikka Rantakokko
Kansainvälisten asioiden vastaava: Helmi Riihonen
Ympäristövastaava: Leena Aro
Liikuntavastaava: Roosa Pelkonen
Netti- ja tiedotusvastaava: Maiju Torkkeli
Narikkavastaava: Lotta Valtatie
Osma-vastaavat: Maiju Torkkeli ja Meri Lindeman
Tuutorivastaava: Lotta Valtatie
Suomi-ilmiön päätoimittaja: Helmi Riihonen
Taittovastaava: Noora Pirttilahti
Haalarimerkkivastaava: Vilma Häkkinen ja Ella Toiviainen

Toiminnantarkastaja:
Ida Riikonen (varalla Jenni Rajala)

Tilintarkastaja:
Riikka Välimaa (varalla Joanna Jokela)

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa:
Maiju Torkkeli
Meri Lindeman

Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa:
Jenni Rajala

Kopulan edustaja tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä:
Jenni Rajala
Maiju Torkkeli

Koulutuspoliittinen toiminta
Tamy
Vuonna 2016 Kopulan hallituslaiset sekä muut vastaavat osallistuivat kukin oman sektorinsa
koulutuksiin, jotka Tamy järjesti, sekä välittivät tietoa oman sektorinsa alalta Kopulan jäsenistölle muun
muassa sähköpostilistan kautta. Puheenjohtaja osallistui myös aktiivisesti Tamyn järjestämiin
puheenjohtajaneuvoston tapaamisiin kerran kuukaudessa ja välitti niistä saatavaa tietoa tarpeen mukaan
hallitukselle ja jäsenistölle.
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Tutkinto-ohjelma
Tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä oli kaksi edustajaa. Lisäksi Kopula piti yhteyttä tutkintoohjelman henkilökunnan kanssa järjestämällä yhteiset päiväkahvit henkilökunnan kanssa 30.3., ja
henkilökuntaa kutsuttu myös joihinkin Kopulan tapahtumiin kuten pikkujouluihin. Kopulasta oli
mukana myös yksi opiskelija uuden kieliaineet yhdistävän kielten tutkinto-ohjelman
suunnittelutyöryhmässä varaopiskelijajäsenenä.

Yksikkö
Kopulalla on yksi opiskelijaedustaja yksikön johtokunnassa. Lisäksi yksikön ainejärjestöjen yhteinen,
epävirallinen LTL-neuvosto on pitänyt yhteyttä yksikön hallopedien ja muiden opiskelijoiden välillä.
LTL-neuvosto lisäksi sai hankittua LTL:n opiskelijoille ainejärjestötilan, jonka avajaiset järjestettiin
9.5. LTL-neuvostossa keskusteltiin mm. tiedekuntauudistuksesta, uuden COMS-tiedekunnan muiden
opiskelijajärjestöjen kanssa yhteyden pitämisestä ja T3-hankkeesta. LTL-neuvosto hankki myös
haalarimerkit, joilla yksikkö palkitsee opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukuvuodessa vähintään 55
opintopistettä.
Kopula järjesti yksikön muiden ainejärjestöjen (Teema ry, Transla ry ja Lexica ry) kanssa Tampere3prosessiin liittyvän keskustelukahvittelun 3.5. Tilaisuudessa oli mukana puhujia ja keskustelijoita sekä
Tamysta että henkilökunnan puolelta. Myös yksikön johtaja Päivi Pahta oli tilaisuudessa mukana.
Tilaisuuden tarkoituksena oli jakaa ja kartoittaa sekä opiskelijoiden että henkilökunnan huolia T3prosessiin liittyen, ja tilaisuuteen oli mahdollista lähettää käsiteltäviä kysymyksiä etukäteen.
Tilaisuuden keskustelusta tehtiin julkinen muistio.

Nykysuomen seura
Nykysuomen seura kokousti ahkerasti keväällä 2016, mutta tämän tarkoituksena oli lähinnä saattaa
kokousrytmi ajan tasalle. Seura kokousti neljästi 7.3.−29.4. välisenä aikana, minkä jälkeen jäätiin
ansaitulle kesälomalle. Seuran jäsenten kiireisten aikataulujen vuoksi kokous- ja muu toiminta jäi
syksyn kalenterista pois, eikä Kopulan kanssa yhteistä teemapäivääkään tänä vuonna järjestetty.
Yhteistyö jatkui kuitenkin Nykysuomen seuran Kielikuvia-verkkolehden merkeissä: Kurki ja käki
-opiskelijakonferenssin suomen kielen esitelmiä esiteltiin useammassakin artikkelissa marraskuussa
ilmestyneessä numerossa.

Kopulan työelämäpäivä 31.10.2016
Kopulan työelämäpäivä järjestettiin syksyllä 2016 yhteistyössä Akavan erityisalojen ja Viesti ry:n
kanssa, joista molemmat ovat todennäköisiä suomen kielen opiskelijoiden ammattiliittoja. Päivä alkoi
klo 10.15 luennolla, jolla kerrottiin työnhaun uusista muodoista, CV:n ulkoasun tärkeydestä ja Viestistä
ammattijärjestönä. Luentoa pitivät Akavan erityisalojen opiskelija- ja nuorisoasiamies Amalia Ojanen
ja Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Luennolle ei valitettavasti päässyt mukaan kuin kourallinen
osallistujia, sillä maanantaiaamu vaatinee opiskelijoiden läsnäoloa kursseilla. Päätalolla pidettävä
luento oli kaikille avoin.
Iltapäivällä pidettiin lyhyitä työpajoja etukäteen ilmoittautuneille. Työpajat pidettiin Linnassa
vierekkäisissä ryhmätyötiloissa, joista toisessa käytiin läpi CV:itä ja toisessa harjoiteltiin
työhaastattelutilanteita rekrytointisimulaation avulla. Simulaatiossa apuna oli oikea Marttaliiton
työhakemus, ja haastattelijana toimi Siina Repo. Haastattelun jälkeen osallistujat saivat välitöntä
palautetta suoriutumisestaan. CV-klinikalla oli 8 osallistujaa, työhaastattelusimulaatiossa kolme.
Työelämäpäivä keräsi kiitosta harvoilta osallistujiltaan ja herätti kiinnostusta monissa, jotka eivät
kuitenkaan päässeet paikalle. Järjestänemme jatkossakin vastaavia tilaisuuksia, vaikkemme tietysti voi
ennustaa väkimäärää. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa lienee myös paikallaan
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osallistujamäärän kasvattamiseksi. Puheenjohtaja sai kuitenkin luentokalvoja ja pdf-tietopaketteja
sähköpostiinsa, jotka jaettiin Kopulan sähköpostilistalle. Paperista materiaalia työnhakuohjeineen ja vinkkeineen vietiin PinniB:n ainejärjestötilaan runsain mitoin kotiin vietäväksi.

Kurki ja käki -opiskelijakonferenssi 7.-8.4.2016
Kahden vuoden välein järjestettävä LTL-yksikön Kurki ja käki -opiskelijakonferenssi järjestettiin tänä
vuonna aiempaa pienemmän toimikunnan voimin. Henkilökuntajäsenten sekä Nykysuomen seuran
edustajien lisäksi järjestelyissä oli mukana vain kolme tutkinto-opiskelijaa, joista Kopulan
puheenjohtaja Satu Saari oli yksi. Satu vastasi esimerkiksi konferenssin verkkosivujen päivittämisestä.
Toimikunta aloitti järjestelyt jo marraskuussa 2015, jolloin alettiin suunnitella konferenssin ajankohtaa
ja alustavaa työnjakoa.
Konferenssi tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden harjoitella tieteellisen esitelmän pitämistä ja samalla
esitellä myös ajankohtaista tutkimusta. Useimmat konferenssin osallistujista esittelevätkin vielä
keskeneräisiä kandidaatin- tai pro gradu -tutkielmiaan. Yleisössä on laaja joukko niin opiskelijoita kuin
henkilökunnan jäseniä, jotka saavat esittää kysymyksiä ja kommentteja esitelmiä ja tutkimuksia
koskien. Opiskelijaesitelmät oli jaettu kuuteen sektioon kahdelle eri päivälle. Konferenssin ohjelmaan
kuului tänä vuonna kolme plenaariesitelmää, joista vastasivat Tampereen yliopiston professorit Päivi
Pahta ja Maria Mäkelä sekä Melissa Wallace (The University of Texas at San Antonio).

Talous
Vuonna 2016 Kopula käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.
Varoja hankittiin jäsenmaksuilla, haalarimerkkimyynnillä ja narikoita pitämällä. Vuonna 2016
jäsenmaksuista kertyi yhteensä 354 euroa ja vuoden lopussa yhdistyksellä oli 83 jäsentä. Jäsenmaksu
oli vanhoilta jäseniltä 5 euroa ja uusilta 7 euroa, koostuen varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron
liittymismaksusta. Jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta kolmella jäsenellä. Haalarimerkkien
myynnistä kertyi tuloja odotettua enemmän, yhteensä 1756,8 euroa. Narikoita pidettiin vuoden aikana
poikkeuksellisen paljon, neljä kertaa ja niistä saatiin tuloja yhteensä 404 euroa.
Vuoden aikana Kopula järjesti kolmet yhteissitsit: ensimmäiset huhtikuussa Kieli- käännös- ja
kirjallisuustieteiden yksikön ainejärjestöjen kesken. Näistä sitseistä kertyi tappiota 57,28 euroa järjestöä
kohden. Seuraavat sitsit sitsattiin marraskuun 3. päivänä Kopulan, Patinan, Teeman ja SOS:in voimin.
Näistä sitseistä taas kertyi voittoa 56,02 euroa järjestöä kohden. Vuoden viimeiset sitsit järjestettiin
1.12. Automaatiotekniikan killan kanssa. Tapahtumasta tuli voittoa 31,76 euroa.
Kopula käytti varojaan mm. tuutorointiin 212,78 euroa ja viikoittaisiin päivystyskahveihin 100,27
euroa, pikkujouluihin 277 euroa ja ainejärjestölehti Suomi-ilmiöön 240,56 euroa.
Kopulan talous jäi tänä vuonna plussan puolelle 1194,59 eurolla. Tämä on erittäin suotavaa, sillä
syksyllä 2017 Kopula ry juhlii viidettäkymmenettä toimintavuottaan, joten tämän vuoden ylijäämä tulee
tarpeeseen vuosijuhlien järjestämisessä.

Narikkatoiminta
Kopula järjesti tänä vuonna peräti neljä narikkaa, joskin lähes kaikkiin tarvittiin toisen ainejärjestön
apua.
Vuoden 2016 ensimmäinen narikka oli 10.6. Päätalolla järjestetyssä Valmistuneiden juhlassa. Juhlaan
tarvittiin neljä narikoitsijaa sekä kaksi airutta. Kopulalaisia paikalla oli neljä, ja Translalta avusti kaksi
henkilöä.
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6.9. vietettiin Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisia. Kopula järjesti avajaisiin Päätalolle kolme
narikoitsijaa ja kaksi airutta. Neljä heistä oli kopulalaisia, ja Teemalta oli yksi henkilö avustamassa
narikassa.
Tampereen Suomalaisen Klubin tapahtumaan 22.9. yliopiston Päätalolla tarvittiin hyvin nopealla
aikataululla kaksi narikoitsijaa. Kopula ja Transla jakoivat narikan, eli Kopulalta oli yksi henkilö
paikalla takkien vahtina.
Kopula piti vuoden viimeisen narikan 14.11.. Päätalolla järjestettiin THL-seminaari, jonka narikkaan
tarvittiin yhteensä viisi henkilöä. Kaksi kopulalaista oli paikalla koko ajan, ja loput kolme olivat apuna
narikan alussa ja lopussa.

Tuutoritoiminta
Alkuvuodesta 2016 tuutorivastaavat Leena Aro ja Lotta Valtatie kävivät tuutorivastaaville järjestetyssä
koulutuksessa ja rekrytoivat pian sen jälkeen myös uudet tuutorit. Heitä olivat Saila Pelkonen, Roosa
Pelkonen, Jenni Kokkarinen, Liinu Silomäki, Jenna Kallio, Kati Pöyhönen sekä Tiina Heikkilä.
Huhtikuussa järjestettiin Tamyn pitämä tuutorikoulutus, johon osallistuivat sekä tuutorivastaavat että
tuutorit. Tuutorivastaavat osallistuivat myös Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan, joka
järjestettiin Tampere-talossa 10.5. Tapahtumassa esiteltiin halukkaille suomen kielen opiskelua.
Jo keväällä alettiin koota fuksilehteä, joka lähetettiin kesällä uusille opiskelijoille yliopiston tietopaketin
mukana. Lehdestä vastasi pääasiassa Roosa Pelkonen, mutta jokainen tuutori kirjoitti itse oman
esittelytekstinsä. Lisäksi tuutorit tapasivat muutaman kerran jo kevään ja alkukesän aikana, ja sopivat
syksyn ohjelmasta. Kesän lopulla tuutorit soittivat uusille opiskelijoille. Myös Facebook- ja WhatsAppryhmät perustettiin jo ennen fuksiviikkoa.
Perinteinen fuksiviikko alkoi maanantaina 22.8. ja jatkui koko viikon. Maanantaina oli ensimmäinen
tapaaminen yliopistolla sekä kaupunkikierros, jonka jälkeen mentiin vielä halukkaiden kanssa
istuskelemaan ja jatkamaan keskustelua muutamaksi tunniksi. Tiistaina tehtiin lukujärjestykset ja
kierrettiin kierros kampuksella pienissä ryhmissä. Illalla olivat tuutoreiden järjestämät etkot, joista
jatkettiin halukkaiden kanssa baariin. Keskiviikkoaamuna oli brunssi aj-tilassa. Brunssin yhteydessä oli
myös haalarisovitus. Illalla pelattiin lautapelejä Bar K:ssa. Torstaina oli toinen mahdollisuus
haalarisovitukselle sekä saunailta Rauhaniemen kansankylpylässä. Perjantaina suunnattiin vielä
munkkikahveille Pyynikin näkötornille.
Fuksiviikolle osallistuivat kaikki fuksit. Osa kävi lähes jokaisessa tapahtumassa, ja jotkut kävivät vain
muutamassa. Ne fuksit jotka kävivät tapahtumissa vähemmän, olivat suurimmaksi osaksi heitä, jotka
olivat opiskelleet jo aiemminkin yliopistossa. Fuksiviikosta saatiin erittäin hyvää palautetta, niin
fukseilta kuin tuutoreiltakin.
Tuutorointi jatkui aktiivisena tietysti myös syyskuussa. 6.9. hengailimme fuksien kanssa yliopiston
lukuvuoden avajaisissa. Järjestimme avajaisten jatkojen etkot Sorsapuistossa, ja moni fuksi tulikin
paikalle kylmästä säästä huolimatta! Puistosta jatkoimme yhdessä Klubille. Saman viikon torstaina
fuksit pääsivät tutustumaan hieman muidenkin ainejärjestöjen jäseniin, kun LTL järjesti perinteiset
fuksiolympialaiset. Fuksit saivat kisailla toinen toistaan hauskemmilla rasteilla, ja osa tuutoreista edusti
Kopulaa vaateviesti-rastilla. Sorsapuistosta jatkettiin istuskelemaan tuutorivastaava Leenan
residenssiin ja myöhemmin olympialaisten virallisille jatkoille.
Syyskuun puolivälissä veimme fuksit tutustumaan Hervantaan. Kävimme porukalla maistelemassa
siipiä Hervannan Speakeasyssä, jonka jälkeen jatkoimme tutustumiskierrokselle Tampereen
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teknilliseen yliopistoon. Siellä meitä opasti muutama Automaatiotekniikan killan herrasmies, ja fuksit
pääsivät kierroksen jälkeen testaamaan TTY-tietämystään myös erilaisissa kilpailuissa. Illalla
etkoilimme TTY:n etunurmikolla Autekin opiskelijoiden kanssa. Tuutorit yrittivät saada fukseja
tutustumaan muun muassa bingon avulla. Hervannasta jatkettiin porukalla jatkoille syyskuun Kolmiobileisiin.
22.9. pidettiin syksyn tärkein tapahtuma: fuksiaiset! Fuksit pääsivät kiertämään Tampereen keskustaa
pienissä joukkueissa ja suorittamaan erilaisia tehtäviä anagrammien selvittelystä näyttelemiseen.
Fuksiaisten teema oli Suomi-leffat, ja fuksit loistivatkin mielikuvituksellisilla asuvalinnoillaan. Sekä
kierros että jatkot Sorin saunalla sujuivat kaiken kaikkiaan hyvin pienistä aikatauluongelmista
huolimatta.
Lokakuussa järjestimme monenlaista pientä kivaa: Kyykkä-illan 5.10. Teeman kanssa, etkot Kolmiohin
13.10. sekä harjoitussitsit 31.10. Näissä tapahtumissa oli vähänlaisesta fukseja mukana, mutta tekemistä
oli syksyllä melkoisesti myös muiden tahojen puolesta. Etenkin harjoitussitsit, joissa rennolla
meiningillä tutustuimme sitsauskulttuuriin sääntöineen ja lauluineen, keräsivät kovasti kehuja
hyödyllisyydestään. Lokakuussa fuksit saivat myös vihdoin siniset haalarit, ja sen kunniaksi
järjestimmekin Haalarikastajaiset 13.10.
Marraskuussa 3.11. koittivat fuksien ensimmäiset sitsit, kun Kopula, Teema, Patina ja Sos järjestivät
yhteiset Back to School -sitsit. Paikalle saatiin kivasti väkeä ja runsaasti Kopulankin fukseja ja
tuutoreita. Fuksit tuntuivat tykkäävän kovasti sitsaamisesta! 23.11. Fuksit pääsivät järjestämään
ensimmäisen oman tapahtumansa, eli Kopulan pikkujoulut, jotka onnistuivat erinomaisesti. 28.11.
yritimme jälleen patistaa fukseja tutustumaan teemalaisiin glögi-illassa, mutta ilmeisesti huonon
ajankohdan vuoksi paikalla oli vain muutama ekavuotinen.
Joulukuussa vapaa-ajan tekeminen väheni tenttien koittaessa ja opiskelijoiden siirtyessä joululomalle.
Päiväkahveilla 7.12. julkistimme superfuksin, joka oli kerännyt eniten pisteitä fuksipassiinsa syksyn
aikana. Joulukuun aikana kyselimme fukseilta palautetta kuluneesta syksystä, ja oleellisen kritiikin
lisäksi saimmekin paljon mieltälämmittäviä kehuja. Fuksien toiveesta aiomme järjestää tapahtumia
myös kevään 2017 aikana!

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Tärkein Kopulan tiedotuskanavista on ainejärjestön yleinen sähköpostilista KOPULA@uta.fi, jolle
kuuluu suurin osa Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoista. Kopulan omien viestien lisäksi
listalle välitetään Tamyn toimintaa ja eri sektorien alaa koskevia tiedotteita. Tutkinto-ohjelman laajempi
sähköpostilista SUOMENOPISKELU poistui käytöstä syksyllä 2016. Listaa käytti oppiaineen
henkilökunta ja sitä lukivat niin pää- kuin sivuaineopiskelijatkin. Viestit, jotka ennen lähetettiin
suomenopiskelu@uta.fi-listalle, lähetetään jatkossa Opiskelijan työpöydälle kaikille niille, joilla on
opinto-oikeus suomen kielen tutkinto-ohjelmaan. Hallituksella on myös oma listansa
(KOPULANHALLITUS@uta.fi), jota käytetään etupäässä hallituksen sisäiseen tiedottamiseen.
Kopulalla on myös olemassa listat tuutoreille ja fukseille (KOPULANTUUTORIT@uta.fi ja
KOPULANFUKSIT@uta.fi), mutta näitä ei ole juuri käytetty. Kopulan netti- ja tiedotusvastaava
ylläpitää kaikkia sähköpostilistoja.
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Kopulan kotisivut ja sosiaalinen media
Kopulan nettisivut löytyvät osoitteesta http://jarjestot.uta.fi/kopula. Kotisivuja on päivitetty
säännöllisesti vuoden 2016 aikana. Kopulan kotisivuilta löytyy mm. yhdistyksen säännöt, hallituksen
kokoonpano ja yhteystiedot, Suomi-ilmiön numerot sähköisessä muodossa keväästä 2012 lähtien sekä
neljän viime toimintakauden toimintakertomukset.
Sivut toimivat tiedotuskanavana nykyisille opiskelijoille esimerkiksi tenttiarkiston ja vanhojen Suomiilmiöiden muodossa, tietopankkina suomen kielen opiskelua harkitseville ja lähteenä hallituksen
jäsenten yhteystietoja, sähköpostilistojen liittymisohjeita ja haalarimerkkejä etsiville. Kopulan
Facebook-ryhmässä ja syksyllä myös Facebook-sivulla tiedotettiin tärkeistä Kopulan tapahtumista ja
tilaisuuksista, jotka jollakin tavalla suomen kielen opiskelijoihin liittyivät, sekä muista
ilmoitusluontoisista asioista kuten ainejärjestölehden ilmestymisistä ja kyselyistä. Facebook-ryhmä on
toiminut luontevana ja helposti lähestyttävänä osana tiedotusta. Facebook-ryhmän ohella toimii
Kopulan Facebook-sivu, jonka kautta tykkäily ja tiedottaminen Kopulan nimellä onnistuu helpommin.
Samassa yhteydessä luotiin myös Kopulan Instagram-tili, jolla pyritään lisäämään tavoitettavuutta ja
markkinoimaan suomen opiskelua tuleville opiskelijoille. Instagram-tiliä on päivitetty ahkerasti mm.
tapahtumien yhteydessä. Keväällä 2016 myös hallitus esittäytyi Instagram-tilillä niin, että kukin jäsen
otti tilin haltuunsa viikoksi kerrallaan ja kertoi jotain itsestään.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulun käyttö on jäänyt vuoden aikana vähiin. Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan kuitenkin
aina ilmoitustaululla. Tenttikuori, johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä voi tuoda, löytyy sekin
ilmoitustaululta. Ilmoitustaulun luota löytyy ainejärjestön lehtiä, jotta ne ovat helposti opiskelijoiden
saatavilla.

Suomi-ilmiö
Suomi-ilmiö ilmestyi vuonna 2016 tavalliseen tapaan kaksi kertaa. Suomi-ilmiö 1/2016 ilmestyi
kesäkuussa sekä paperisena että sähköisenä versiona Kopulan nettisivuille, ja lehti 2/2016 puolestaan
ilmestyi sähköisessä muodossa joulukuussa. Joulun ajan kiireiden vuoksi paperiversion julkaiseminen
jäi tammikuun puolelle. Tänä vuonna Suomi-ilmiö on tuttuun tapaan käsitellyt opiskelijaelämän
ajattomia teemoja, kuten valmistumista, uravaihtoehtoja ja työharjoittelua, sekä ajankohtaisia aiheita,
kuten Kopulan tapahtumia ja lähestyvää Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Uuden taittovastaavan myötä
Suomi-ilmiö sai myös uuden ja raikkaan ulkoasun.
Suomi-ilmiöt painettiin Juvenes Printillä. Suomi-ilmiötä 1/2016 painettiin 80 kappaletta ja se maksoi
120,28 euroa. Alun perin lehdessä piti olla yksi värillinen aukeama, mutta painotalon virheen takia
lehdestä tuli kokonaan mustavalkoinen. Tästä saatiin luonnollisesti alennusta. Myös 2/2016 oli
kokonaan mustavalkoinen ja 80 kappaleen painos maksoi sentilleen yhtä paljon kuin kevään numero.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Vuonna 2016 Kopulan sosiaalipoliittinen toiminta oli pitkälti samanlaista kuin aiempanakin vuonna.
Jatkoimme edelleen yhteistyötä kirjallisuustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Teeman kanssa ja
järjestimme yhdessä opiskelijoille erilaisia alkoholittomia tapahtumia. Viime vuosien teemaksi ovat
nousseet yhteiset lautapeli-illat, ja vuonna 2016 Kopula ja Teema kokoontuivat yhdessä pelaamaan
19.4. sekä 30.11. Ensimmäisen iltaman paikkana toimi Tamyn toimisto ja syksyllä kävimme
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testaamassa ravintola Kahvillan pelivalikoimaa. Tapahtumat keräsivät vaihtelevasti osallistujia,
keväällä paikalla oli 7 henkilöä ja syksyllä illanviettoon saapui 4 henkilöä.
Kopulan sosiaalipoliittisen toiminnan näkyvin osa on viime vuosina ollut Kopulan ja Teeman yhteinen
verenluovutuskampanja, jossa kisailemme siitä, kummasta ainejärjestöstä käy määriteltynä aikana
useampi henkilö luovuttamassa verta Tampereen Veripalvelutoimistossa. Kampanja on ollut tykätty ja
kyselty, ja kisailuja on järjestetty nyt joka vuosi. Vuonna 2016 kisailua käytiin koko lukuvuoden ajan
aiemman puolivuotisen kisailuajan sijaan; siinä missä aiemmin oli järjestetty erilliset kisat sekä syysettä kevätlukukaudelle, jatkui nyt syksyllä 2015 aloitettu kampanja myös vuoden 2016 keväällä.
Pidemmän kisa-ajan ansiosta saimme aktivoitua luovuttajia veripalveluun entistä tasaisemmin ympäri
lukuvuoden. Lukuvuoden 2015–2016 kisan voitto meni kirjallisuustieteilijöille yhden luovutuskerran
erolla: Teemasta luovuttajia kävi 19, Kopulasta 18. Kevään jälkeen uusi kisa aloitettiin syyskuussa
2016, ja joulukuussa pystyi selvästi näkemään, että kopulalaiset ovat ottaneet vuosittaisen kampanjan
omakseen: keräsimme Veripalvelulle pelkän syksyn aikana peräti 16 luovutusta! Kopula on myös
saanut Veripalvelulta toistuvasti tunnustusta aktiivisesta luovuttamisesta ja toimivasta kampanjasta –
viime vuosina Veripalvelu on jopa muistanut ainejärjestöämme kunniakirjalla.
Alkoholittomien tapahtumien ja verenluovutuskampanjan järjestämisen lisäksi sosiaalipoliittinen
vastaava on kuulunut Tamyn sopo-listalle ja välittänyt eteenpäin tärkeitä asumiseen, toimeentuloon ja
terveydenhoitoon liittyviä sähköpostiviestejä. Sosiaalipoliittinen vastaava on ollut myös valmiina
auttamaan opiskelijoita esimerkiksi erilaisissa toimeentuloon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja
välitti Tamyn sosiaalipoliittiselle vastaavalle eteenpäin tietoa eräistä opiskelijoiden ongelmista YTHS:n
palvelujen kanssa. Vastaava on myös erilaisissa tapaamisissa ottanut esille opiskelijoiden huolen
yliopiston sisäilman laatuun liittyen ja pyrkinyt tätä kautta vaikuttamaan esimerkiksi yliopistolla
tehtäviin sisäilmamittauksiin ja parantamaan täten opiskelijoiden terveyttä.

Kulttuuritoiminta
Keväällä 2016 Kopula ry järjesti 19.2. retken museokeskus Vapriikkiin. Ajankohtana oli perjantaiiltapäivä, jolloin museokeskukseen pääsee ilmaiseksi. Retkelle osallistui kahdeksan henkeä. Museon
henkilökunta piti retkeläisille ensin pienen esittelypuheen, jonka jälkeen kukin sai kiertää näyttelyitä
omaan tahtiinsa. Keskiviikkona 13.4. oli vuorossa Kopula ry:n galleriakierros, jolle osallistui kuusi
henkeä. Retkeläiset kiersivät Galleria Rajatilassa, Galleria Kapriisissa sekä valokuvakeskus
Nykyajassa. Gallerioihin oli vapaa pääsy. Kierros huipentui viiden hengen voimin munkkikahveihin
Pyynikin näkötornilla.
Syksyllä 2016 Kopula ry järjesti retken 14.10. Tampereen taidemuseoon sekä sen alakerrassa
sijaitsevaan Muumilaaksoon. Tarkoituksena oli käydä katsomassa Muumilaaksoa ennen sen
sulkeutumista sekä tutustua taidemuseon Essi Renvall -näyttelyyn. Retken ajankohdaksi valikoitui
perjantai-iltapäivä, jolloin museoon pääsee maksutta. Toisaalta samana päivänä alkoi periodien välinen
taukoviikko, mikä rajoitti osallistujien määrää. Museoretkelle lähti lopulta kaksi henkeä. Tiistaina
15.11. kopulalaiset suuntasivat yhdeksän hengen joukolla katsomaan Nääspeksiä Tampere-talolle.
Lippukustannuksiin käytettiin vuoden kulttuuribudjetti, jonka jälkeen kullekin osallistujalle jäi 15 euron
lipusta maksettavaksi 8,89 euroa.

Osma
Kevään 2016 Osma järjestettiin 11.–13. maaliskuuta Helsingissä luontoteemalla, josta kertoi jo
tapahtuman nimikin, Avara Osma. Tapahtuma käynnistyi perinteiseen tapaan perjantaina
aloitusluennolla yliopiston Metsätalossa, hallituksen ja yhdistyksen kokouksilla Uuden ylioppilastalon
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viidennen kerroksen Mannerheim-salissa sekä illanistujaisilla, jotka pidettiin samassa kerroksessa
humanistiklusterilla. Lauantaina kilpailtiin Osma-turnaus, jonka voitti Kanta ry. Lauantai-iltana oli
vuorossa vielä Osma-sitsit Malmin työväentalolla ja sitsien jatkot, jotka pidettiin jälleen
humanistiklusterilla. Sunnuntaina tapahtuma päätettiin brunssiin.
Vuoden toinen Osma-viikonloppu sijoittui Turkuun 25.–27. marraskuuta. Teemana oli rikollisuus ja
tapahtuman nimi oli nokkelasti Rikosma. Perjantaina aloitusluennon, majoittumisen ja hallituksen sekä
yhdistyksen kokousten jälkeen oli vuorossa illanvietto Night Club Marilynissa. Aurinkoisena lauantaiiltapäivänä käynnistyi mystisen rikoksen selvittäminen Osma-turnauksen merkeissä. Lähimmäs
mysteerin selvittämistä pääsi ainejärjestö Suma, joka vei Osma-pokaalin mukanaan Ouluun.
Rikosteemaisia sitsejä juhlittiin lauantai-iltana T-Talolla ja jatkoja Ylioppilasteatterilla. Sunnuntaina
kokoonnuttiin vielä Kerhikselle, jonne jokainen sai tuoda valitsemansa brunssiherkut.

Huvitoiminta
Keväällä 2016 Kopula ry järjesti Disney-elokuvaillan Tamyn toimistolla 1.2., jossa katsottiin kolme
Disney-elokuvaa, Frozen, Pocahontas ja Lilo & Stitch. Tapahtumaan osallistui noin 10 henkilöä.
Disney-illat ovat olleet pidettyjä tapahtumia, ja jatkossa järjestämme niitä varmasti lisää. Toiveena on
esitetty myös muita elokuvailtoja, joissa katsottaisiin ehkä vain yksi elokuva ja keskusteltaisiin siitä.
Tarjolla oli Kopulan hankkimia popcorneja, ja muuten tapahtuma oli alkoholiton ja
nyyttäriperiaatteinen.
Hallituksen vaahtobileet eli vaihtobileet pidettiin 4.2. puheenjohtajan kotona Kalevassa. Bileissä vanhat
ja uudet hallituslaiset ja hallituksen ulkopuoliset vastaavat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Mukana oli
12 henkilöä. Bileet järjestettiin nyyttäriperiaatteella.
Suklaaleivontailta järjestettiin 22.2. tapahtumavastaavan luona. Osallistumismaksu oli 2e Kopulan
jäsenille ja 3e muille. Tapahtumabudjetista käytettiin leivontatarvikkeisiin 41,96 euroa, mutta
osallistumismaksuja tuli 14,95 euron edestä. Osallistujia oli seitsemän ja kaikki viihtyivät hyvin,
kaikkien erikoisruokavaliot (mm. vegaanisuus ja gluteenittomuus) huomioitiin.
Kopula ry järjesti saunaillan 31.3. Sorin saunalla. Saunatilan vuokra maksettiin tapahtumabudjetista, ja
osallistujia oli yhdeksän, osa tilavuokrasta katettiin 2 euron osallistumismaksulla. Saunaillat ovat aina
toivottuja, mutta aina osallistujia ei vain saada aktivoitua toivotusti. Emme silti luovu
saunailtaperinteestä.
James Bond-aiheiset, LTL-yksikön yhteissitsit järjestettiin 14.4. Klubi 57:ssa. Kopulalta oli mukana
noin 15 osallistujaa, sitsaajia oli yhteensä noin 60. Sitseiltä jäätiin tappiolle, ja miinukselle jäänyt
summa jaettiin maksettavaksi ainejärjestöjen kesken. Sitsit ovat aina suosittuja tapahtumia ja pyrimme
jatkossakin tekemään yhteistyötä lähitieteiden ainejärjestöjen kanssa, vaikka LTL-yksikkö lakkaakin
olemasta.
Kevään viimeinen tapahtuma oli hallituksen ja muiden vastaavien "selkääntaputteluilta" 11.5.
varapuheenjohtajan luona. Mukana oli 11 henkilöä. Tarkoituksena oli jutella kevään onnistumisista ja
fiiliksistä ja kannustaa toisiamme syksyynkin. Paikalla olijat saivat teetä tai kahvia sekä vegaanisia
mokkapaloja (gluteenittomille oli tarjolla jäätelöä) ja kaikki täyttivät toisistaan anonyymin
palautesydämen, mihin kirjoitettiin mukavia kommentteja toisista. Kaikille jäi iloinen ja liikuttunutkin
mieli tapahtumasta, ja jatkossa halutaan pitää yllä uutta perinnettä, joka on mukava tapa aloittaa
kesäloma.
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Syksyllä Kopula ry järjesti SOS ry:n kanssa kävelyretken Niihaman majalle 11.9. ja retken Minettijäätelökahvilaan 19.9. Kävelyretkeen osallistui vain yksi kopulalainen ja sosiaalityön opiskelijoita oli
15 henkilöä. Minetti-retkellä kopulalaisia oli neljä. Syynä kopulalaisten vähäiseen osallistumiseen oli
todennäköisesti se, että tapahtumista ilmoitettiin varsin myöhään. Kuitenkin uudet poikkitieteelliset
yhteistyökumppanit ovat meille tärkeitä ja haluamme jatkossakin tehdä vastaavanlaisia projekteja SOS
ry:n kanssa.
Disney-prinsessaelokuvailta järjestettiin 10.10. ja tapahtumassa katsottiin elokuvat Lumikki, Tuhkimo
ja Prinsessa Ruusunen Tamyn toimistolla. Elokuvailtaan osallistui yhdeksän henkilöä. Tarjolla oli
syksyiseen tapaan Kopulan hankkimia popcorneja ja nyyttärieväitä.
Perinteinen pubirundi järjestettiin 27.10., johon viime vuodesta poiketen osallistui vain kuusi henkilöä.
Syksyn alussa tehdyn tapahtumakyselyn perusteella odotuksena oli paljon suurempi määrä osallistujia.
Pubirundilla kierrettiin kolme eri Kaleva-keskusta-alueen pubia. Tapahtumaa kuitenkin toivotaan
paljon, tänä vuonna ajankohta vain sattui fuksien tenttipäivää edeltävälle illalle, joten se verotti
osallistujia. Pubirundi on perinteinen tapahtuma joka syksy, joten pidämme sen jatkossakin tapahtumien
joukossa.
Kopulan fuksit järjestivät pikkujoulut 28.11. Domus-klubilla ja osallistujia oli yli 20 henkeä niin
opiskelijoista kuin henkilökunnastakin. Pikkujouluihin käytettiin pikkujoulubudjettia 277 euroa.
Pikkujoulut ovat yksi suosituimmista tapahtumistamme, ja tarjolla on lukuisiin eri ruokavalioihin
soveltuvaa syötävää.
Perinteiset Autek-sitsit järjestettiin 1.12. TTY:n Bommarissa, teemana oli Svenssånsitsit. Osallistujia
oli yhteensä 49 henkilöä, josta vajaa puolet oli kopulalaisia. Sitseiltä jäätiin hieman plussan puolelle.
Autek on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme ja heidän kanssaan jatkanemme erityisesti
sitsiyhteistyötä.

Liikunta
Keväällä 2016 järjestettiin lajikokeiluna ilmajooga. Kokeilu pidettiin hyvinvointihuoltamo Lentävässä
Matossa 21.3. Mukana oli yhteensä kahdeksan kopulalaista. Jooga maksoi lopulta 11,50 €/hlö, kun
Kopula kustansi jokaiselle kaksi euroa. Marraskuussa 7.11. kävimme Trampolin Parkissa hyppimässä
trampoliineilla. Opiskelija-alennus (-50%) Parkissa oli voimassa vain päivän viimeisenä tuntina, joten
suuntasimme hyppimään klo 21-22. Myöhäisestä kellonajasta huolimatta mukaan lähti yhdeksän
kopulalaista. Käytimme tähän liikuntatapahtumaan loput varat liikuntabudjetista, joten hyppelyn hinta
jäi vain kolmeen euroon henkilöltä. Kopulan kustantama summa oli siis neljä euroa kullekin
osallistujalle. Kopulan lenkkirinki on toiminut Whatsappin ryhmäkeskustelussa keväästä alkaen
vaihtelevalla menestyksellä. Ryhmään tulee noin kerran viikossa kutsuja lenkille tai Atalpan
ryhmäliikuntatunneille.

Tasa-arvotoiminta
Vuonna 2016 tasa-arvovastaava tiedotti tärkeistä tapahtumista Kopulan sähköpostilistalla. Tasaarvovastaava myös kannustaa Reilun kaupan tuotteiden käyttämiseen sekä tapahtumien tilojen
esteettömyyteen. Esteettömyyteen liittyy myös erilaisten ruokavalioiden huomioon ottaminen eri
tapahtumissa. Vuonna 2016 Kopula pyrki myös kääntämään sähköpostitiedotustaan ainakin osittain
englannin kielelle, mutta useimmiten tämä ei ole tarpeen, sillä tutkinto-ohjelmassa opiskellaan suomen
kielellä suomen kieltä. Kopula tiedottaa tapahtumiensa paikkojen esteettömyydestä.
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Ympäristötoiminta
Vuonna 2016 Kopula käytti toiminnassaan ja järjestämissään tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita,
esimerkiksi Reilun kaupan kahvia ja hedelmiä. Enimmäkseen tämä näkyi päiväkahveilla. Lisäksi
kertakäyttöastioiden sijaan käytettiin Kopulan kestoastioita, eli pääasiassa siis pestäviä muovimukeja
kertakäyttömukien sijaan. Kopulalle on hankittu myös suihkepullo, jonka tarkoituksena olisi vähentää
tiskiaineen kulutusta. Kopula on ilmoittautunut Tampereen yliopiston Reilu korkeakoulu –hankkeeseen
ja on edelleen virallisesti Reilu ainejärjestö.
Yksikön keväällä saamassa yhteisessä tilassa, LTL-luolassa, käytetään myös Reilun kaupan tuotteita.
Lisäksi tilassa käytetään pääsääntöisesti opiskelijoiden omia mukeja kertakäyttöisten pahvimukien
sijasta.

Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2016 Kopulan kansainvälinen toiminta oli tavallista vilkkaampaa tuutoroinnin saralla. Suomen
kielen vaihto-opiskelijoita oli koko vuoden aikana yhteensä 18, 2 keväällä ja 16 syksyllä.
Tuutorointitoimintaa pyöritettiin yhteensä kahdeksan kv-tuutorin voimin, joten jokaisella tuutorilla oli
vastuullaan 2–3 vaihto-opiskelijaa. Henkilökohtaisen tuutoroinnin lisäksi järjestettiin muutamia
vapaamuotoisia yhteistapahtumia, kuten pieni saunailta ja Xchange-bileiden etkot, jonne kaikki
Kopulan jäsenet olivat tervetulleita.
Tuutoroinnin lisäksi kansainvälisen toiminnan saralla järjestettiin muutama muukin tapahtuma:
keväällä järjestettiin pienimuotoinen infotilaisuus kv-tuutoroinnista kiinnostuneille yhdessä Translan ja
Lexican kv-vastaavien kanssa, ja syksyllä puolestaan järjestettiin vaihto-opiskelua käsittelevä
infotilaisuus yhdessä Teeman kv-vastaavien kanssa. Vaihtoinfossa oli puhumassa LTL:n kvkoordinaattori Mira Pihlström, Kielikeskuksen opettaja Raquel Benmergui sekä yksi opiskelija
kummastakin ainejärjestöstä. Osallistujia vaihtoinfossa oli parikymmentä. Vaihtoinfoon kuului myös
kahvitarjoilu, joka maksettiin puoliksi Teeman kanssa.
Tänä vuonna kansainvälisessä toiminnassa on ollut pyrkimystä luoda tiiviimpää yhteistyötä muiden
ainejärjestöjen kanssa, sillä Kopulan oma kv-toiminta on melko pienimuotoista, ja esimerkiksi vaihtoopiskelijoiden vähyys usein vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä. Erityisesti Teeman kanssa on pyritty
yhteistyöhön, mutta vuonna 2016 Teemalla ei ollut yhtäkään vaihto-opiskelijaa, joten yhteistyö rajoittui
vaihtoinfoon.

Merkit, haalarit ja t-paidat
Haalarimerkkien ja muiden fanituotteiden myyntitulot vuodelta 2016 ylittivät tavoitteet ja odotukset
useilla sadoilla euroilla. Kopulan omia haalarimerkkejä teetätettiin lisää kevätlukukaudella ja
vaihtokauppaa muiden ainejärjestöjen kanssa käytiin ahkerasti pitkin lukuvuotta. Uusia merkkejä on
ideoitu ja niitä tullaan teettämään alkavan vuoden aikana.
Haalarimerkkejä myytiin säännöllisesti sekä Kopulan omissa tapahtumissa, päiväkahveilla että
yliopiston yleisissä tiloissa. Lisäksi merkkimyyjät jalkautuivat myös muiden opiskelijoiden pariin
esimerkiksi syyskuisessa Kaupunkisuunnistuksessa. Merkkejä myytiin jonkin verran myös postitse
sekä Hämeenkadun Appron lipunmyynnin yhteydessä. Postitse myydyistä merkeistä perittiin merkkien
hinnan lisäksi myös 1,5 euron postimaksu ja laskutus hoidettiin valmiilla laskupohjalla. Merkkejä
myytiin tuttuun tapaan hintaan 3€/kpl ja 10€/4 kpl.
Koska merkkimyynti oli jo alkuvuodesta odotettua vilkkaampaa, tilasimme Kangasmerkit.comsivustolta ainejärjestömme suosituimpia merkkejä. Tilaus sisälsi yhteensä 250 kpl vakipano-merkkiä,
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100 kpl nainen-merkkiä, 100 kpl kännissä-merkkiä sekä 100 kpl humanistivalo-merkkiä. Muita omia
merkkejämme oli varastossa tarpeeksi. Vaikka merkkejä tilattiin paljon, on niiden menekki ollut kovaa.
Merkkejä on myyty sekä oman yliopistomme opiskelijoille että annettu vaihtokaupassa muille suomen
kielen opiskelijoiden ainejärjestöille. Eniten vaihtokauppaa teimme Jyväskylän yliopiston Sane ry:n
kanssa. Muiden yliopistojen merkkejä saimme myös marraskuisesta Osmasta, jossa Osma-vastaava
Maiju Torkkeli esitteli ainejärjestömme merkkejä muiden järjestöjen opiskelijoille.
Kopulan varastossa oli jäljellä muutamia takavuosina teetettyjä t-paitoja, joita myös myimme
merkkimyyntien yhteydessä. Paidat kustansivat 5€/ kpl ja kaikki kahdeksan saatiin myytyä vuoden
aikana. T-paitoja ei tulla teettämään lisää, mutta jokin toinen fanituote, näillä näkymin kangaskassi, on
suunnitteilla.
Haalarimerkkien tavoitemyynti vuonna 2016 oli 1200 euroa. Tavoite ylitettiin kirkkaasti ja merkkejä
myytiin kaiken kaikkiaan 1756,80 eurolla. Merkkivastaavien lisäksi merkkejä olivat vuoden aikana
myymässä myös rahastonhoitaja Olga ja puheenjohtaja Satu. Yhteisvoimin saatiin kerättyä hyvä
pesämuna tulevan vuoden vuosijuhlia varten.
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